
 
ANEXA   

La Proiectul ordinii de zi săptămânale
                      17.02.2014      

 

L   I   S   T   A 

INIŢIATIVELOR LEGISLATIVE  PENTRU CARE TERMENELE DE 
DEPUNERE A RAPOARTELOR COMISIILOR SUNT DEPĂŞITE 

 

I. PROIECTELE DE LEGI ŞI PROPUNERILE LEGISLATIVE 
PENTRU CARE TERMENELE  DE DEPUNERE A 
RAPOARTELOR COMISIILOR  SUNT  DEPĂŞITE  ŞI CA 
URMARE  POT FI ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI, 
POTRIVIT ART.37 LIT.C) ŞI ART.86 ALIN.(2) DIN  
REGULAMENTUL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
1. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiei Avocatul Poporului (Pl-x 569/2013) – lege organică 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –11.02.2014 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –9.12.2013; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  –22.02.2014,  potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

2. Propunerea legislativă privind sprijinirea şi orientarea elevilor în carieră (Pl-x 570/2013) – lege 
organică 
Comisia pentru învăţământ 
Termenul de depunere a raportului    –11.02.2014 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –9.12.2013; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  –22.02.2014,  potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

3. Propunerea legislativă  pentru modificarea şi complementarea Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011 (Pl-x 571/2013) – lege organică 
Comisia pentru învăţământ 
Termenul de depunere a raportului    –11.02.2014 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –9.12.2013; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  –22.02.2014, potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011  (Pl-x 566/2013) 
– lege organică 
Comisia pentru învăţământ 
Termenul de depunere a raportului    –11.02.2014 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –9.12.2013; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  –22.02.2014,  potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 
 



5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind Legea 
Educaţiei Naţionale  (Pl-x 568/2013) – lege organică 
Comisia pentru învăţământ 
Termenul de depunere a raportului    –11.02.2014 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –9.12.2013; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  –22.02.2014,  potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

6. Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea 
şi funcţionarea institutului Avocatul Poporului (Pl-x 578/2013) – lege organică 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –11.02.2014 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –10.12.2013; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  –23.02.2014,  potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în 
domeniul învăţământului (PL-x 1/2014) – lege organică 
Comisia pentru învăţământ 
Termenul de depunere a raportului    –13.02.2014 
Procedură de urgenţă 
Prima Cameră sesizată – Data depunerii la Camera Deputaţilor - 30.12.2013; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final- 28.02.2014, potrivit 
art.115 din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

8. Propunerea legislativă  pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, 
publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004 (Pl-x 
653/2013) – lege organică 
Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –11.02.2014 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –17.12.2013; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  –2.03.2014,  potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

9. Propunerea legislativă  pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007 (Pl-x 
654/2013) – lege organică 
Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –11.02.2014 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –17.12.2013; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  –2.03.2014,  potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

10. Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002  
(Pl-x 658/2013) – lege organică 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului    –11.02.2014 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –23.12.2013; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  –8.03.2014, potrivit art.75 
alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
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11. Propunerea legislativă  privind completarea art.22 din Legea nr.94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi (Pl-x 660/2013) – lege organică 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –11.02.2014 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –23.12.2013; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final  –8.03.2014, potrivit art.75 
alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
 

12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul României 
şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice 
din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti, la 15 octombrie 2013 
(PL-x 2/2014) – lege ordinară 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –13.02.2014 
Procedură de urgenţă 
Prima Cameră sesizată – Data prezentării în Biroul permanent –3.02.2014; data la care se 
împlineşte termenul constituţional pentru dezbatere şi vot final   –19.03.2014, potrivit 
art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
Prioritate legislativă 
 

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2008 privind 
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (PL-x 174/2009) – lege organică – Adoptat de 
Senat – 4.03.2009 
Raport - Comisia  pentru sănătate (Respingerea OUG) – distribuit - 23.04.2009 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen -  4.06.2009 (Plen  5.05.2009) 
Prioritate legislativă 
 

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2010 privind 
unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (PL-x 592/2010) – lege ordinară  – Adoptat 
de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 

Comisia pentru buget şi Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului – 22.11.2010 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică (PL-x 377/2011) – lege ordinară – Adoptat  de Senat – 25.05.2011 
Raport - Comisia pentru învăţământ (Adoptare) – distribuit – 28.02.2012 şi Raport înlocuitor 
(Adoptare) – distribuit – 19.03.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen - 10.04.2012 (Plen 27.03.2012) 
Prioritate legislativă 
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16. Proiectul de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România  (PL-x 502/2005) –  lege 
organică - Respins de Senat  - 24.10.2005 
Raport -  Comisia pentru drepturile omului (Adoptare) – distribuit – 26.06.2012 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
Retrimis la comisie – Termen – 25.09.2012 (Plen  18.09.2012) 
 
 

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor 
măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de 
comercializare a produselor (PL-x 719/2010) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –17.11.2010 
Comisia pentru industrii  
Termenul de depunere a raportului  –23.12.2010 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 

18. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privnd transporturile 
rutiere (PL-x 656/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 14.11.2011 

Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 8.12.2011 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor    
(PL-x 166/2012) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 

19. 

Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 20.06.2012 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 

20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2012 privind 
organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a 
investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de 
capital (PL-x 458/2012) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată  
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului  – 29.11.2012 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 

21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar (PL-x 460/2012) – lege 
ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată  
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului  – 29.11.2012 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
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22. Proiectul de Lege privind suplimentele alimentare (PL-x 468/2012) – lege organică –Respins  
de Senat – 30.10.2012 
Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului  – 29.11.2012 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 

23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2012 privind 
stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din 
acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 85/2013) – lege ordinară –
Adoptat  de Senat – 11.03.2013 
Comisia  pentru muncă şi Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –2.04.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din 
sectorul gazelor naturale (PL-x 97/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 19.03.2013 
Comisia  pentru buget şi Comisia  pentru  industrii 
Termenul de depunere a raportului    –11.04.2013 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 

25. Proiectul de Lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de 
asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de lege (PL-x 105/2013) – lege ordinară –Adoptat  de 
Senat – 25.03.2013 
Comisia  pentru buget, Comisia pentru muncă şi Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului    –18.04.2013 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

26. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 107/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 
2.04.2013 
Comisia pentru buget şi Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –23.04.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 

27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (PL-x 233/2013) – lege ordinară –Adoptat 
de Senat – 17.06.2013 
Comisia pentru administraţie publică  
Termenul de depunere a raportului    –10.09.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională  
Prioritate legislativă 
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28. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr.504/2002 (PL-x 114/2013/2.09.2013) - lege organică  

Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului   –5.09.2013 
Termenul de depunere a raportului înlocuitor  –17.09.2013 
Prima Cameră sesizată 
Prioritate legislativă 
 

29. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 354/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –2.10.2013 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –21.10.2013 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 

30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere 
(PL-x 104/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 25.03.2013 
Raport - Comisia  pentru industrii -(Adoptare)- distribuit - 25.06.2013 şi Raport înlocuitor 
(Adoptare) – distribuit – 2.10.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
Retrimis la comisie - Termen - 21.10.2013- (Plen - 7.10.2013) 
 

31. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2013 privind 
unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Oficiului Participaţiilor Statului şi 
Privatizării în Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri privind activitatea Departamentului pentru Energie (PL-x 374/2013) 
– lege ordinară –Adoptat  de Senat –8.10.2013 
Comisia pentru industrii şi Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului    –28.10.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

32. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru   (PL-x 394/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –21.10.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –5.11.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
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33. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi a Tabelelor - anexă la Legea nr.339/2005 
privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (PL-x 
495/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –11.11.2013 
Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului    –21.11.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 

34. Proiectul de Lege privind invenţiile de serviciu (PL-x 508/2013) – lege ordinară –Adoptat  de 
Senat –11.11.2013 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –28.11.2013 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 

35. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2013 privind 
preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare 
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la 
Societatea Comercială „UCM” - S.A. Reşiţa (PL-x 503/2013) – lege ordinară –Adoptat  de 
Senat –11.11.2013 
Comisia pentru politică economică şi Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –28.11.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 
 

36. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic  
(PL-x 580/2013) – lege organică –Adoptat  de Senat –10.12.2013 
Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –30.12.2013 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 

37. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2013 pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru 
Controlul în Transportul Rutier (PL-x 661/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –
17.12.2013 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –13.02.2014 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă 

38. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea 
Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 
octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992 (PL-x 671/2013) – lege 
ordinară –Adoptat  de Senat –16.12.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –13.02.2014 
Cameră decizională 
Prioritate legislativă   
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39. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice (PL-x 718/2007) – lege organică – Adoptat de Senat – 22.10.2007 

Comisia pentru industrii şi Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului  –  27.11.2007 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

40. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2008 pentru 
schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de 
reglementare a situaţiei juridice a acestora (PL-x 289/2008)  – lege ordinară -  Adoptat  de 
Senat - 5.05.2008 

Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului –  17.06.2008 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională  

41. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi  întreprinderile familiale (PL-x 377/2008) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –
04.06.2008 

Raport - Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului –  5.09.2008 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

Proiectul de Lege 42. privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2008 pentru  
modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor  
(PL-x 100/2009) – lege ordinară – Adoptat de Senat – 11.02.2009 
Comisia  pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului – 12.03.2009 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.146/2008 pentru 
modificarea art.111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (PL-x 118/2009) – lege organică – Adoptat de Senat – 16.02.2009 

43. 

Comisia  pentru industrii şi comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 17.03.2009 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

44. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2008  pentru 
modificarea  şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii 
vânătorii şi  a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (PL-x 177/2009) – lege organică – 
Adoptat de Senat – 4.03.2009 
Comisia  pentru administraţie publică, Comisia  pentru agricultură şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului – 7.04.2009 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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45. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind 
acordarea tichetelor de vacanţă (PL-x 214/2009)  – lege ordinară – Adoptat de Senat -
25.03.2009 
Comisia   pentru  industrii şi Comisia  pentru  muncă 
Termenul de depunere a raportului  – 28.04.2009 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 
 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2009 pentru 
completarea art.103 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice (PL-x 245/2009)  – lege organică  – Adoptat de Senat în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 

46. 

Comisia pentru industrii şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 28.05.2009 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2009 privind dreptul 
studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a 
continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau 
acreditate (PL-x 620/2009) – lege ordinară -  Adoptat de Senat -  25.11.2009 

47. 

Raport  - Comisia pentru învăţământ (Adoptare)  - distribuit – 18.02.2010 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – termen: 1.03.2010 (Plen 23.02.2010) 

48. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 
descentralizării (PL-x 408/2010) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –24.08.2010 
Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru administraţie publică 
Termenul de depunere a raportului – 16.09.2010 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 
 

49. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2010 privind 
eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă 
de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 593/2010) – lege ordinară  
– Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 

Comisia juridică şi Comisia revoluţionari decembrie 1989 
Termenul de depunere a raportului – 22.11.2010 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen – 5.03.2013 (Plen  19.02.2013) 
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50. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi 
măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii 
nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente (PL-x  634/2010) – lege organică– Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 

Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 22.11.2010 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

51. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2011 pentru 
protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului 
de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor 
pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor 
de revânzare, precum şi  a contractelor de schimb (PL-x 193/2011) – lege ordinară -  Adoptat 
de Senat  - 18.04.2011 

Comisia pentru industrii şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 11.05.2011 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

52. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.39/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 (PL-x 376/2011) – 
lege ordinară – Adoptat  de Senat – 25.05.2011 
Comisia juridică şi Comisia   pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 14.06.2011 
Procedură  de urgenţă 
Cameră decizională 

53. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010 (PL-x 697/2011) – 
lege ordinară – Adoptat de Senat - 29.11.2011 

Comisia juridică şi Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 20.12.2011 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

54. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare (PL-x 670/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 21.11.2011 

Comisia  pentru învăţământ 
Termenul de depunere a raportului  – 20.12.2011 
Cameră decizională 
 

55. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2011 pentru 
efectuarea investigaţiilor tehnice privind siguranţa în cazul accidentelor din sectorul de 
transport maritim (PL-x 770/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat -6.12.2011 

Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 7.02.2012 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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56. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public 
nr.120/2006 (PL-x 775/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat -6.12.2011 

Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  – 9.02.2012 
Cameră decizională 
 
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 
stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii  
(PL-x 653/2011) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –14.11.2011 

57. 

Raport comun - Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru buget  
Termenul de depunere a raportului  –22.11.2011 
Procedură  de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen - 6.03.2012 (Plen 14.02.2012) 
 
 

Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator (PL-x 63/2012) – 
lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 

58. 

Comisia pentru sănătate şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 25.04.2012 

Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

59. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2011 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale 
(PL-x 48/2012) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 

Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului  – 25.04.2012 

Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

60. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice  (PL-x 47/2012) – lege ordinară – Adoptat 
de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 

Raport comun - Comisia pentru politică economică şi Comisia juridică (Adoptare) – distribuit – 
22.10.2012 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

Retrimis la comisie de la vot final –Termen  -  30.10.2012 (Plen - 23.10.2012) 
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61. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 384/2010) - lege organică – 
Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României 

Raport comun  - Comisia pentru  muncă şi Comisia pentru sănătate (Adoptarea  Proiectului de 
Lege privind respingerea OUG) – distribuit – 21.10.2010, Raport suplimentar (menţine 
raportul iniţial - Adoptarea  Proiectului de Lege privind respingerea OUG) – distribuit – 
14.12.2010 şi un ultim Raport suplimentar (menţine raportul iniţial - Adoptarea  Proiectului de 
Lege privind respingerea OUG) – distribuit – 2.10.2012 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 
Supus dezbaterii şi votului final în sesiunile februarie – iunie 2011 (şedinţa de vot final din 
8.02.2011), septembrie – decembrie 2011 (şedinţa de vot final din 22.11.2011), Proiectul de 
lege pentru respingerea OUG nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptare şi, 
ca urmare, potrivit art.105 alin.(2) din Regulamentul Camerei  s-a  rediscutat  în  sesiunea 
februarie – iunie 2012. 
Retrimis la comisie –  (Plen 14.02.2012) şi primit  raportul  suplimentar 
Retrimis la comisie - termen -26.02.2013 –Plen  (12.02.2013) 
 

62. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2010 privind 
eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă 
de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 593/2010) – lege ordinară  
– Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 

Raport comun  - Comisia juridică şi Comisia revoluţionari decembrie 1989 (Adoptare) – 
distribuit – 30.10.2012 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie de la vot final - termen - 5.03.2013 –Plen  (19.02.2013) 

63. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2013 privind 
reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 103/2013) – lege ordinară –Adoptat  de 
Senat – 25.03.2013 
Comisia  pentru industrii şi Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului    –18.04.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

64. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă   a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România 
(PL-x 445/2010) – lege organică – Adoptat  de Senat –2.09.2010 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit -11.03.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 2.04.2013 –Plen  (19.03.2013) 
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65. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2013 pentru 
desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania 
Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională 
de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaş (PL-x 115/2013) – lege ordinară –
Adoptat  de Senat – 15.04.2013 
Comisia pentru politică economică şi Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –7.05.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

66. Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”  în domeniul public al comunelor 
Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 
160/2013) – lege organică –Adoptat  de Senat – 21.05.2013 
Comisia  pentru administraţie publică, Comisia juridică şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului    –11.06.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

67. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2013 pentru 
modificarea art.8 lit.b¹) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii (PL-x 185/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 4.06.2013 
Comisia  juridică şi Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –18.06.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

68. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii (PL-x 186/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 4.06.2013 
Comisia  juridică şi Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –18.06.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

69. Propunerea legislativă pentru modificarea art.29 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării 
comune a pieţei vitivinicole (Pl-x 174/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 27.05.2013 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului    –20.06.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

70. Propunerea legislativă pentru modificarea lit.l) a alin.(3) al art.2 din Ordonanţa Guvernului 
nr.81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice 
privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin 
inspecţia tehnică periodică (Pl-x 176/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 28.05.2013 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –20.06.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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71. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator, precum şi pentru modificarea art.II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator  
(PL-x 37/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 12.02.2013 
Raport - Comisia  juridică (Adoptare) – distribuit 21.06.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen - 3.07.2013 ( Plen 26.06.2013) 

72. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2013 privind 
criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale (PL-x 275/2013) – lege 
organică –Adoptat  de Senat – 3.09.2013 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –17.09.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

73. Proiectul de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 264/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 
25.06.2013 
Comisia pentru politică economică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –17.09.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

74. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind 
unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
(PL-x 333 /2013) – lege organică –Adoptat  de Senat –2.10.2013 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –10.10.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

75. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2013 privind 
reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii (PL-x 373/2013) 
– lege ordinară –Adoptat  de Senat –8.10.2013 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului    –28.10.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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76. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind 
modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii 
de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 
din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie (PL-x 398/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –22.10.2013 
Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru industrii, Comisia pentru agricultură şi 
Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului    –5.11.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

77. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură (PL-x 391/2013) – lege ordinară –Adoptat  de 
Senat –21.10.2013 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului    –5.11.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

78. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2013 pentru 
modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici  (PL-x 395/2013) – lege 
organică –Adoptat  de Senat –21.10.2013 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –5.11.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 

79. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr.81/2013 privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi  din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare 
Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean 
Brăila (PL-x 425/2013) – lege ordinară – Adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată 

Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –12.11.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
 

80. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2013 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (PL-x 539/2013) – lege organică –
Adoptat  de Senat –27.11.2013 
Comisia pentru politică economică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –12.12.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
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81. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 226/2013) – lege ordinară –Adoptat  de 
Senat – 18.06.2013 
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru administraţie publică şi Comisia 
pentru mediu (Adoptare) – distribuit – 5.12.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen-1.02.2014 (Plen - 10.12.2013) 
 

82. Propunerea legislativă pentru amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse  
(Pl-x 162/2013) – lege organică  
Raport –Comisia  juridică (Adoptare)- distribuit - 9.12.2013 
Procedură de urgenţă 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen-1.02.2014 (Plen - 17.12.2013) 
 

83. Proiectul Legii  meşteşugurilor (PL-x 150/2007) – lege ordinară – Adoptat de Senat  
14.03.2007 

Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 12.04.2007, prelungit până la 10.06.2007 (B.P. 
24.03.2007) 

Cameră decizională  
84. Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii (PL-x 609/2007) – lege organică – 

Adoptat  de Senat – 18.09.2007 
Comisia juridică şi Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului –  23.10.2007 
Cameră decizională  

85. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.508/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (Pl-x 7/2007/8.10.2007) – lege ordinară 

Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 25.10.2007 
Prima Cameră sesizată 
 

86. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 privind 
regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti  (Pl-x 868/2007) 
– lege organică – Respinsă de Senat – 03.12.2007 

 Raport comun - Comisia pentru învăţământ şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului –  14.02.2008 
Cameră decizională 

87. Proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare  (PL-x 830/2007) – 
lege ordinară  – Adoptat de  Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României  

Comisia pentru apărare şi Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului –  21.02.2008 
Cameră decizională 
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88. Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Legea nr.85/2003 (Pl-x 429/2007) – lege 
ordinară   – Respinsă de Senat - 30.05.2007 

Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit  - 8.04.2008 
Cameră decizională 

Retrimisă la comisie – Termen  29.04.2008  (Plen:  15.04.2008) 
 

89. Proiectul de Lege privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia 
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, 
republicată (PL-x 302/2008)  – lege organică -  Adoptat  de Senat - 5.05.2008 

Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului –  24.06.2008 
Cameră decizională  

90. Propunerea legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr. 
230/2006 (Pl-x 390/2008  ) - lege ordinară - Respinsă de Senat – 12.05.2008 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului –  16.09.2008 
Cameră decizională 

91. Proiectul de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică 
nr. 325/2006 (PL-x 567/2008) – lege organică – Adoptat de Senat – 16.09.2008 
Comisia  pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului – 30.10.2008  
Cameră decizională 

92. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2008 privind eficienţa 
energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie  
(PL-x 566/2008)  – lege ordinară -  Adoptat  de Senat - 17.09.2008 
Comisia  pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului – 30.10.2008  
Cameră decizională  

93. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea art.54 din Legea nr.303/2004 privind 
statul judecătorilor şi procurorilor, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.1029/2008  
(Pl-x 72/2006/04.11.2008) – lege organică  
Comisia   juridică 
Termenul de depunere a raportului – 3.12.2008 
Prima Cameră sesizată 

94. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2006 pentru 
modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor 
legi ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.54/2009 (Pl-x 824/2006/16.03.2009) – lege 
organică – Reexaminată şi adoptată de Senat – 9.03.2009  
Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului – 31.03.2009 
Cameră decizională 
 

95. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii  privind statutul controlorului civil de 
trafic aerian din România (PL-x 844/2007/2009) – lege organică - Reexaminată şi respinsă  de 
Senat –23.03.2009  
Comisia   pentru industrii şi Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului  – 14.04.2009 
Cameră decizională  
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96. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.46/2008 pentru modificarea art.33 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor    (PL-x 242/2008/2009)– lege organică 
Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 21.05.2009 
Prima Cameră sesizată 
 
 

Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere  
(PL-x 230/2008/2009)  - lege organică- Reexaminată şi adoptată  de Senat  - 7.09.2009 

97. 

Comisia pentru administraţie  publică şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului  – 30.09.2009 
 

Cameră decizională 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind 
protecţia consumatorilor (PL-x   418/2009) – lege ordinară – Adoptat  de Senat – 9.09.2009 

98. 

Comisia  pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 14.10.2009 
Cameră decizională 
 

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice (PL-x 525/2009) – lege ordinară – Adoptat  de Senat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României 

99. 

Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  – 18.11.2009 
Cameră decizională 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003  (PL-x 549/2009) 
– lege organică  – Adoptat  de Senat - 27.10.2009 

100. 

Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  –  24.11.2009 
Cameră decizională 
 

Proiectul de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona 
„Parcul Tineretului” (PL-x 686/2009) – lege organică -  Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 

101. 

Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 4.02.2010 
Cameră decizională 
 
 
 
 
 

Propunerea legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România  
(Pl-x 654/2009) – lege organică – Respinsă  de Senat -  8.12.2009 

102. 

Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 4.02.2010 
Cameră decizională 
 
 

103. Proiectul de Lege privind exercitarea profesiei de kinetoterapeut, constituirea, organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Kinetoterapeuţilor din România (PL-x 16/2010) – lege organică – 
Adoptat de Senat  -  1.02.2010  

Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului  – 23.02.2010 

Cameră decizională 
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104. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 38/2010) – lege ordinară 
–  Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 
Comisia pentru administraţie publică 
Termenul de depunere a raportului – 23.03.2010 
Cameră decizională 
 

Propunerea legislativă „Legea holdingului” (Pl-x 271/2010) – lege ordinară–  Respinsă de 
Senat –  26.04.2010 

105. 

Comisiapentru politică economică şi Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului – 27.05.2010 
Cameră decizională 
 
 

Propunerea legislativă privind acordarea unui sprijin direct al statului asociaţiilor de producători 
viticoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea 
valorificării producţiei de vin (Pl-x 281/2010) – lege ordinară–  Respinsă de Senat –  
26.04.2010 

106. 

Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului – 27.05.2010 
Cameră decizională 

107. Propunerea legislativă privind insolvenţa persoanelor fizice (Pl-x 288/2010) – lege organică – 
Respinsă de Senat –  26.04.2010 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 27.05.2010 
Cameră decizională 
 

Proiectul de Lege privind holdingurile (PL-x 305/2010)– lege ordinară – Adoptat  de Senat în 
condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României 

108. 

Comisia pentru  politică economică şi Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului – 3.06.2010 
Cameră decizională 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.106/2008 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru 
exploatarea zăcămintelor de lignit (Pl-x 251/2010) – lege organică–  Respinsă de Senat –  
26.04.2010 

109. 

Comisia pentru administraţie publică , Comisia juridică şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului – 30.06.2010 
Cameră decizională 

110. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2007 privind 
despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme (PL-x 643/2010) – lege 
ordinară – Adoptat  de Senat –25.10.2010 
Comisia pentru buget şi Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului – 24.11.2010 

Cameră decizională 
111. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.221/2009 privind 

condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (Pl-x 647/2010) – lege ordinară – Respinsă  de 
Senat – 25.10.2010 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 24.11.2010 

Cameră decizională 



112. Proiectul de Lege pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă 
drepturile omului şi demnitatea umană (PL-x 695/2010) – lege organică – Adoptat  de Senat –
16.11.2010 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului – 21.12.2010 
Cameră decizională 
 

113. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.182   din 25 octombrie 2000 
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (Pl-x 698/2010) – lege organică – 
Respinsă  de Senat – 16.11.2010 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului – 21.12.2010 
Cameră decizională 

114. Propunerea legislativă privind producerea energiei electrice şi termice în cogenerare  
(Pl-x 714/2010) – lege ordinară – Respinsă  de Senat – 22.11.2010 
Comisia pentru industrii  
Termenul de depunere a raportului – 23.12.2010 
Cameră decizională 

115. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere 
(PL-x 725/2010) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –17.11.2010 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului –23.12.2010 
Cameră decizională 

116. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2010 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului   de promovare a producerii energiei 
din surse regenerabile de energie (PL-x 727/2010) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –
17.11.2010 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului – 23.12.2010 
Cameră decizională 
 

117. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (PL-x 535/2005/2010)- lege 
organică – Reexaminată şi Adoptată de Senat - 8.12.2010 

Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului –15.12.2010 
Termenul de depunere a raportului înlocuitor –23.12.2010 
Cameră decizională 

118. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 744/2010) 
– lege organică – Respinsă  de Senat – 24.11.2010 
Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului – 28.12.2010 
Cameră decizională 
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119. Propunerea legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă nr.18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (Pl-x 773/2010) – lege ordinară – 
Respinsă  de Senat – 23.11.2010 
Comisia pentru industrii şi Comisia pentru administraţie publică 
Termenul de depunere a raportului – 28.12.2010 
Cameră decizională 

120. Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare de formare 
profesională în specialitate, medicină şi medicină dentară (Pl-x 781/2010) – lege ordinară – 
Respinsă  de Senat – 24.11.2010 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului – 28.12.2010 
Cameră decizională 
 

121. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind cimitirele, crematoriile 
umane şi serviciile funerare (PL-x 592/2009/2011)- lege ordinară –Respinsă de Senat- 
26.04.2011 

Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  înlocuitor – 20.05.2011 
Cameră decizională 
 

122. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public privat 
nr.178/2010 (PL-x 200/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  - 20.04.2011 

Comisia  juridică şi Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului – 25.05.2011 
Cameră decizională 

 

Propunerea legislativă privind performanţa energetică a clădirilor  din România (Pl-x 201/2011) 
– lege ordinară – Respinsă  de Senat – 20.04.2011 

123. 

Comisia  pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  –25.05.2011 
Cameră decizională 

 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie  
(PL-x 205/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată 

124. 

Comisia  pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 25.05.2011 
Cameră decizională 

125. Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar 
comunist (PL-x 244/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  - 4.05.2011 

Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 7.06.2011 
Cameră decizională 
 

126. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie   
(PL-x 268/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  - 4.05.20116 

Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 7.06.2011 
Cameră decizională 
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127. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.5 din Legea nr.221/2009 privind condamnările 
cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989 (PL-x 341/2011) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică  
Termenul de depunere a raportului  – 14.06.2011 
Cameră decizională 

128. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PL-x 399/2011) – lege ordinară – 
Adoptat  de Senat –8.06.2011 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului  – 24.06.2011 
Cameră decizională 
 

Proiectul Legii timbrului cultural (PL-x 453/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  - 
20.06.2011 

129. 

Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  – 8.09.2011 
Cameră decizională 
 

130. Proiectul de Lege pentru completarea art.309 din Codul Penal (PL-x 426/2011) – lege organică 
– Adoptat  de Senat –14.06.2011 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 12.09.2011 
Cameră decizională 
 

131. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de 
alimentare cu energie termică (Pl-x 437/2011) – lege ordinară – Respinsă  de Senat –
14.06.2011 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 12.09.2011 
Cameră decizională 

132. Propunerea legislativă „Legea arhivelor naţionale” (Pl-x 516/2011) – lege organică -  Respinsă 
de Senat  - 05.09.2011  
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  –6.10.2011 
Cameră decizională 
 

133. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea art.208 din regulamentul Camerei 
Deputaţilor (PH CD 27/12.10.2011) 
Termenul de depunere a raportului  – 25.10.2011 

134. Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în 
sistemul public de pensii (Pl-x 560/2011) – lege organică -  Respinsă de Senat  - 12.10.2011 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului  – 17.11.2011 
 Cameră decizională 

135. Proiectul de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare (PL-x 584/2011) – 
lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului  – 30.11.2011 
Cameră decizională 
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136. Proiectul Legii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor 
administrativ – teritoriale (PL-x 589/2011) – lege ordinară –Respins de Senat – 31.10.2011 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru industrii  
Termenul de depunere a raportului  – 30.11.2011 
Cameră decizională 

137. Propunerea legislativă privind măsuri temporare de combatere a creşterii preţurilor la 
combustibili (Pl-x 622/2011) – lege ordinară -  Respinsă de Senat  - 9.11.2011  
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 7.12.2011 
Cameră decizională 
 

Proiectul de Lege privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă (PL-x 714/2011) – 
lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 

138. 

Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 20.12.2011 
Cameră decizională 
 

Proiectul de Lege  privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern (PL-x 
734/2011) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 

139. 

Comisia  pentru sănătate şi Comisia  pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 28.12.2011 
Cameră decizională 

140. Proiectul de Lege privind asigurarea ordinii şi liniştii publice (PL-x 738/2011) – lege organică - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia  juridică şi Comisia pentru apărare 
Termenul de depunere a raportului  – 28.12.2011 
Cameră decizională 

141. Proiectul de Lege privind reglementarea activităţilor de lobby în România (PL-x 739/2011) – 
lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată 
Comisia  juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 28.12.2011 
Cameră decizională 

142. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2010  a parteneriatului public-
privat (PL-x 79/2012) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru industrii şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 2.05.2012 

Cameră decizională 
143. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.21 din Legea nr.10/2001 

privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989 (PL-x 65/2012) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-
a din Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia juridică (Adoptare) – distribuit – 23.04.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen - 6.06.2012 (Plen 8.05.2012) 
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144. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996    
(PL-x 211/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  - 27.04.2011 

Raport comun – Comisia pentru agricultură,  Comisia   pentru administraţie publică şi Comisia 
pentru mediu (Adoptare) – distribuit – 16.09.2011 şi Raport  înlocuitor (Adoptare) – distribuit – 
17.04.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen - 6.06.2012 (Plen 8.05.2012) 
 

Proiectul de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere (PL-x 206/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  - 
20.04.2011 

145. 

Cameră decizională 
Raport  - Comisia  pentru industrii  (Respingere) –   distribuit – 29.03.2012           
Retrimis la comisie – Termen - 19.06.2012 (Plen  14.06.2012) 

146. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea şi 
combaterea pornografiei (PL-x 175/2012) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile 
art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia juridică şi Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  – 20.06.2012 
Cameră decizională 

147. Propunerea legislativă  privind completarea art.3 alin.(1) al Ordonanţei nr.189 din 2000  
(Pl-x 230/2012) – lege ordinară – Respinsă  de Senat – 21.05.2012 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  – 20.06.2012 
Cameră decizională 

148. Propunerea legislativă privind modificarea art.40 din Legea nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice (Pl-x 232/2012) – lege ordinară – Respinsă  de Senat – 21.05.2012 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului  – 20.06.2012 
Cameră decizională 

149. - Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închiriere (Pl-x 628/2010) – lege ordinară – Respinsă  de Senat – 19.10.2010 
Cameră decizională 
- Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (PL-x 339/2009)  – lege ordinară - Adoptat 
de Senat –24.06.2009 
Cameră decizională  
Raport comun pentru cele 4 iniţiative legislative  - Comisia  pentru industrii  
(Adoptarea PL-x 621/2010 şi Respingerea  Pl-x 628/2010, PL-x 339/2009– distribuit – 
29.03.2012 
Retrimise la comisie – Termen - 19.06.2012 (Plen  14.06.2012) 

150. Propunerea legislativă privind interzicerea explorărilor şi exploatărilor perimetrelor cu 
zăcăminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturarea (fisurarea) hidraulică şi anularea 
licenţelor exclusive de explorare a tuturor proiectelor care recurg la această tehnică  
(Pl-x 278/2012) – lege organică – Respinsă  de Senat – 21.06.2012 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 12.09.2012 
Cameră decizională 
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151. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.b) 
din Legea gazelor nr.351/2004 - Reexaminată  de  Senat  (admiterea cererii formulate şi 
respingerea proiectului de lege)  - 25.06.2012   (Pl-x 174/2010/2012) – lege ordinară 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 17.09.2012 
Cameră decizională 

152. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare  
(Pl-x 334/2012) – lege organică - Respinsă  de Senat – 17.09.2012 
Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru învăţământ 
Termenul de depunere a raportului  – 1.10.2012 
Cameră decizională 

153. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, 
precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Instructorilor Auto din România  
(Pl-x 342/2012) – lege organică - Respinsă  de Senat – 17.09.2012 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 4.10.2012 
Cameră decizională 
 

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închiriere (Pl-x 373/2012) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 18.09.2012 

154. 

Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului  – 4.10.2012 
Cameră decizională 
 

Proiectul de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite (PL-x 72/2012) – lege organică - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 

155. 

Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 27.06.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen - 2.10.2012 (Plen  11.09.2012) 

156. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea 
drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de 
către autorităţile şi instituţiile publice (Pl-x 22/2012) – lege ordinară – Respinsă  de Senat – 
21.12.2011 
Raport -Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.09.2012 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – Termen - 2.10.2012 (Plen  11.09.2012) 

157. Proiectul de Lege pentru completarea art.141 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal (PL-x 747/2011) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia  pentru buget (Respingere) – distribuit – 22.12.2011 şi Raport suplimentar 
(Respingere) – distribuit – 3.09.2012 
Cameră decizională 
Retrimis  la comisie – Termen - 2.10.2012 (Plen  11.09.2012) 
 

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, 
intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi 
instituţiile publice (PL-x 14/2012) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –21.12.2011 

158. 

Raport - Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 3.09.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen - 2.10.2012 (Plen  11.09.2012) 
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159. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996  
(PL-x 394/2012) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 18.10.2012 
Cameră decizională 

160. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe (PL-x 395/2012) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru cultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 18.10.2012 
Cameră decizională 

161. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea 
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor 
(PL-x 411/2012) – lege ordinară – Adoptat  de Senat – 2.10.2012          
Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului  – 25.10.2012 
Cameră decizională 

162. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei  
(Pl-x 435/2012) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 9.10.2012 
Comisia pentru politică economică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului  – 31.10.2012 
Cameră decizională 

163. Reexaminarea Legii pentru completarea art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.1.598 din 14 
decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.924  din 27 
decembrie 2011 (PL-x 442/2009/2013) - lege organică– Reexaminată  şi respinsă  de Senat -
12.02.2013 

Comisia juridică  şi Comisia  pentru  administraţie publică 
Termenul de depunere a raportului    – 4.03.2013 
Cameră decizională 

164. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind scoaterea din fondul forestier 
naţional a unor terenuri aflate în proprietatea publică  a statului şi transmiterea acestora din 
administrarea Regiei Naţionale a  Pădurilor- Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea 
Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi 
consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret 
km 6+075, comuna Ion Creangă, judeţul Neamţ”  (PL-x 455/2011/2012)  - lege organică 
Raport comun – Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică (Respingerea cererii de 
reexaminare şi adoptarea  legii) – distribuit – 17.10.2012 şi Raport înlocuitor (Respingerea 
cererii de reexaminare şi adoptarea  legii) – distribuit – 30.10.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 4.03.2013 –Plen  (18.02.2013) 

165. Proiectul de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 – Legea poliţiei 
locale (PL-x 44/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 12.02.2013 
Comisia  pentru  administraţie publică  şi Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului    – 5.03.2013 
Cameră decizională 
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166. Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice (PL-x 619/2010) – lege ordinară – Adoptat  de Senat – 19.10.2010 
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare) – distribuit – 18.02.2011 şi Raport suplimentar 
(Adoptare) – distribuit – 18.11.2011, Raport  înlocuitor (Adoptare) – distribuit – 19.04.2012 şi 
ultimul Raport  înlocuitor (Adoptare) – distribuit – 11.10.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie de la vot final - termen - 5.03.2013 –Plen  (19.02.2013) 

167. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr.84/1995  
(PL-x 588/2010/2012) – lege organică  
Raport – Comisia pentru învăţământ (Respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea legii cu 
amendamente) – distribuit – 16.10.2012,  Raport înlocuitor (Respingerea cererii de 
reexaminare şi adoptarea legii cu amendamente) – distribuit – 22.10.2012 şi Raport 
(Respingerea cererii de reexaminare şi adoptarea legii cu amendamente) – distribuit – 
30.10.2012 
Prima Cameră sesizată 
Propunerea comisiei, de respingere  legii, nu a întrunit numărul necesar de voturi  (vot 
final din 23.10.2012) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie, potrivit art.135 
alin.(5) din Regulament. 
Retrimis la comisie de la vot final - termen - 5.03.2013 –Plen  (19.02.2013) 
 

168. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art.82¹ din 
Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei (Pl-x 433/2009/2010)- lege organică – Admisă de Senat cererea  formulată de 
Preşedintele României  - 4.10.2010 

Raport - Comisia juridică (Admiterea cererii de reexaminare şi respingerea legii) – distribuit – 
12.10.2012  şi Raport înlocuitor( Admiterea cererii de reexaminare şi respingerea legii) – 
distribuit – 29.11.2012 
Cameră decizională 

Retrimis la comisie - termen – 11.03.2013 –Plen  (18.02.2013) 
 

169. Propunerea legislativă pentru modificarea Codului Penal (Pl-x 51/2013) – lege organică - 
Respinsă  de Senat – 12.02.2013 
Comisia  juridică  
Termenul de depunere a raportului    – 12.03.2013 
Cameră decizională 

170. Proiectul de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice 
(PL-x 542/2011) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru agricultură (Adoptare) – distribuit – 24.10.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 19.03.2013 –Plen  (12.03.2013) 

171. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi înfiinţarea 
Ordinului Geodezilor din România (Pl-x 505/2010) – lege ordinară – Respinsă  de Senat – 
15.09.2010 
Raport - Comisia juridică (Adoptare)- distribuit -6.12.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 19.03.2013 –Plen  (12.03.2013) 
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172. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor 
măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei 
electrice şi al gazului natural (PL-x 74/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat – 26.02.2013 
Comisia  pentru buget şi Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –26.03.2013 
Cameră decizională 
 

173. - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 –   Codul silvic  
(PL-x 573/2011) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Cameră decizională 

- Propunerea legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008  – Codul silvic  
(Pl-x 877/2010) – lege ordinară – Respinsă  de Senat – 15.12.2010 
Cameră decizională 
- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008, privind Codul 
Silvic, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 127/2011) – lege organică – Respinsă  de 
Senat – 7.03.2011 
Cameră decizională 
- Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic  
(Pl-x 336/2012) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 18.09.2012 
Cameră decizională 
 
Raport comun  pentru cele 4 iniţiative legislative - Comisia pentru agricultură , Comisia pentru 
administraţie publică şi Comisia pentru mediu 
 (Adoptarea PL-x 573/2011 şi Respingerea Pl-x 877/2010, Pl-x 127/2011 şi 336/2012) – 
distribuit – 1.11.2012 
Retrimise la comisie - termen - 26.03.2013 –Plen  (12.03.2013) 
 

174. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice (PL-x 108/2011) – lege ordinară -  Adoptat de Senat  - 7.03.2011 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură (Adoptare) - distribuit - 
27.10.2011, Raport comun  înlocuitor (Adoptare) – distribuit – 5.04.2012,  Raport  comun 
înlocuitor (Adoptare) – distribuit – 23.04.2012 şi Raport  comun înlocuitor (Adoptare) – 
distribuit – 22.10.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 26.03.2013 –Plen  (12.03.2013) 

175. Proiectul de Lege privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei 
anticomuniste (PL-x 124/2012) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru administraţie publică (Adoptare) - distribuit - 7.03.2013 
Cameră decizională  
Retrimis la comisie - termen - 26.03.2013 –Plen  (12.03.2013) 

176. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (PL-x 180/2012) – lege 
ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată 
Raport - Comisia pentru politică economică (Respingere) – distribuit – 27.09.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 2.04.2013 –Plen  (5.03.2013) 
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177. Proiectul de lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcţia 
infrastructurii de transport (PL-x 575/2009) – lege organică  – Adoptat  de Senat - 2.11.2009 
Raport  comun - Comisia pentru buget şi Comisia juridică (Respingere) – distribuit – 
27.09.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 2.04.2013 –Plen  (5.03.2013) 
 

178. Proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 10 Mai – Ziua Independenţei ca zi de sărbătoare 
naţională (PL-x 721/2011) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport  - Comisia  pentru muncă (Respingere) – distribuit – 3.10.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 2.04.2013 –Plen  (5.03.2013) 
 

179. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 73/2012) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport  - Comisia pentru muncă (Respingere) – distribuit – 3.10.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 2.04.2013 –Plen  (5.03.2013) 

180. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal (PL-x 68/2012) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 
alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 13.09.2012 şi Raport suplimentar 
(Respingere) – distribuit – 4.10.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 2.04.2013 –Plen  (5.03.2013) 

181. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere (PL-x 621/2010) – lege ordinară – Adoptat  de Senat –19.10.2010 
Raport - Comisia  pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 29.03.2012 şi Raport suplimentar 
(Adoptare) – distribuit – 30.10.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 12.04.2013 –Plen  (12.03.2013) 

182. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 
(Pl-x 795/2010) – lege ordinară – Respinsă  de Senat – 24.11.2010 
Raport comun -  Comisia parlamentară a revoluţionarilor  din decembrie 1989 şi Comisia 
juridică  (Respingere) – distribuit 13.12.2012 
Cameră decizională 
Retrimisa la comisie - termen - 29.04.2013 –Plen  (15.04.2013) 

183. Propunerea legislativă pentru declararea de rezervaţie arheologică şi bun de utilitatea publică de 
interes naţional a unor zone din teritoriul localităţilor Sarmisegetusa, Mintia-Veţel şi a 
Complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei – Costeşti – Cetăţuie; Cetăţuia Înaltă; Ciocuţa; 
Costeşti-Blidaru; Faieragu; Vârful lui Hulpe; Feţele Alba; Grădiştea Muncelului; Piatra Roşie – 
judeţul Hunedoara (Pl-x 434/2012) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 9.10.2012 
Raport - Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru mediu (Respingere)- distribuit 
- 7.03.2013 
Cameră decizională 
Retrimisa la comisie - termen - 30.04.2013 –Plen  (16.04.2013) 
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184. Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl-x 72/2011) – lege 
ordinară – Respinsă  de Senat – 23.02.2011 
Raport comun -  Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică (Adoptare) 
– distribuit – 28.09.2011 şi Raport înlocuitor (Adoptare) – distribuit - 18.11.2011 şi Raport 
comun înlocuitor - Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru agricultură şi 
Comisia pentru mediu(Respingere) – distribuit 12.03.2013 
Cameră decizională 
Retrimisa la comisie - termen - 30.04.2013 –Plen  (16.04.2013) 

185. Propunerea legislativă privind Legea Arhivelor Publice (Pl 643/2003) – lege organică 
 

Raport comun pentru cele două iniţiative legislative - Comisia pentru cultură (Adoptare Pl 
382/2003 şi Respingere  Pl 643/2003) – distribuit – 31.08.2004, Raport suplimentar (menţine 
raportul iniţial) – distribuit - 15.09.2004  şi Raport înlocuitor  pentru Pl 643/ 2003 
(Respingere) – distribuit – 28.03.2013 
Retrimisa la comisie - termen - 30.04.2013 –Plen  (16.04.2013) 
 

186. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut  de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004  (PL-x 52/2010) – lege ordinară - 
Adoptat de Senat –  24.02.2010 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia parlamentară a Revoluţionarilor  din Decembrie 
1989 (Respingere) – distribuit 13.12.2012 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 15.05.2013 –Plen  (15.04.2013) 

187. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public şi, respectiv, în 
domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” în administrarea Băncii Naţionale a României (PL-x 125/2013) – lege 
ordinară –Adoptat  de Senat – 22.04.2013 
Comisia administraţie publică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –28.05.2013 
Cameră decizională 

188. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (Pl-x 139/2013) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat – 7.05.2013 
Comisia  juridică   
Termenul de depunere a raportului    – 30.05.2013 
Cameră decizională 

189. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.26/2008 privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial (PL-x 631/2011) – lege ordinară – Adoptat de Senat - 
9.11.2011 
Raport - Comisia pentru cultură (Respingere) - distribuit - 22.04.2013 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - termen - 4.06.2013 –Plen  (14.05.2013) 
 

190. Proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere   (PL-x 152/2013) 
– lege ordinară –Adoptat  de Senat – 14.05.2013 
Comisia  juridică şi Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului    –6.06.2013 
Cameră decizională 
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191. Propunerea legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării silite a cetăţenilor 
persoane fizice din imobile cu destinaţie de locuinţă (Pl-x 192/2013) – lege ordinară - Respinsă  
de Senat – 4.06.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –18.06.2013 
Cameră decizională 
 

192. Propunerea legislativă privind registratorii comerciali şi activitatea de înregistrare în registrul 
comerţului (Pl-x 193/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 4.06.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –18.06.2013 
Cameră decizională 
 

193. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea 
siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (Pl-x 178/2013) – lege ordinară - Respinsă  de 
Senat – 28.05.2013 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –20.06.2013 
Cameră decizională 

194. Propunerea legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinaţie agricolă aferente activelor 
achiziţionate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii (Pl-x 749/2010) – lege ordinară – 
Respinsă  de Senat – 24.11.2010 
Raport comun - Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură (Respingere) –distribuit – 
14.05.2013 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie – Termen - 24.06.2013 ( Plen 10.06.2013) 

195. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.59/2007 privind instituirea 
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 
localitaţi (PL-x 198/2012) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru mediu (Respingere)- distribuit 
- 7.03.2013 şi Raport suplimentar (menţine raportul iniţial -  Respingere) – distribuit - 
15.05.2013 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie – Termen - 2.07.2013 ( Plen 18.06.2013) 

196. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000  (Pl-x 210/2013) – 
lege organică - Respinsă  de Senat – 10.06.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –3.09.2013 
Cameră decizională 

197. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 239/2013) – lege ordinară - Respinsă  
de Senat – 17.06.2013 
Comisia pentru industrii şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –10.09.2013 
Cameră decizională 
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198. Propunerea legislativă privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii   (Pl-x 268/2013) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat – 25.06.2013 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –17.09.2013 
Cameră decizională 

199. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2012 privind medierea şi 
organizarea profesiei de mediator (Pl-x 288/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 
9.09.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –8.10.2013 
Cameră decizională 

200. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România  
(Pl-x 292/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 9.09.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –8.10.2013 
Cameră decizională 

201. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997  
(Pl-x 296/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 10.09.2013 
Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului    –8.10.2013 
Cameră decizională 

202. Propunerea legislativă privind desfiinţarea societăţilor comerciale, ONG-urilor şi fundaţiilor sub 
acoperire (Pl-x 298/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 10.09.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –8.10.2013 
Cameră decizională 

203. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.69/2000 privind educaţia fizică şi 
sportul (PL-x 724/2011) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată 
Raport - Comisia  pentru învăţământ (Respingere) – distribuit – 4.06.2013 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen - 8.10.2013- (Plen - 24.09.2013) 

204. Propunerea legislativă privind înfiinţarea „Fondului Român de Investiţii Strategice în Energie şi 
Resurse Energetice” - S.A. (Pl-x 308/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 18.09.2013 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –14.10.2013 
Cameră decizională 

205. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor 
drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în 
administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 317/2013) – lege organică - Adoptat de Senat  
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru agricultură, Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului    –22.10.2013 
Cameră decizională 
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206. Proiectul de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri 
referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice  
(PL-x 318/2013) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –22.10.2013 
Cameră decizională 

207. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a 
tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PL-x 167/2010) – lege 
ordinară– Adoptat de Senat  -  8.04.2010  

Raport - Comisia pentru industrii (Adoptare) – distribuit – 2.10.2013 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen - 28.10.2013- (Plen - 14.10.2013) 

208. Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe 
prospete în şcoli ( Pl-x 338/2013) – lege ordinară- Respinsă  de Senat – 30.09.2013 
Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru învăţământ 
Termenul de depunere a raportului    –29.10.2013 
Cameră decizională 

209. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile 
consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare  
(Pl-x 340/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 2.10.2013 
Comisia pentru politică externă 
Termenul de depunere a raportului    –29.10.2013 
Cameră decizională 

210. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.3 şi a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din 
Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu - Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare  (Pl-x 362/2013) – 
lege organică - Respinsă  de Senat – 2.10.2013 
Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –29.10.2013 
Cameră decizională  

211. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor  (PL-x 347/2013) 
– lege ordinară –Adoptat  de Senat –2.10.2013 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului    –29.10.2013 
Cameră decizională 

212. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie - Ziua Bucovinei  (PL-x 348/2013) – 
lege ordinară –Adoptat  de Senat –2.10.2013 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului    –29.10.2013 
Cameră decizională 
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213. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din 
România nr.335/2007 (Pl-x 360/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 1.10.2013 
Comisia pentru industrii şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –29.10.2013 
Cameră decizională  

214. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea 
unor măsuri bugetare (PL-x 375/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –8.10.2013 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –4.11.2013 
Cameră decizională 

215. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (PL-x 405/2013) – lege ordinară - Adoptat de Senat  
în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Comisia pentru  muncă  şi Comisia pentru egalitate de şanse 
Termenul de depunere a raportului    –12.11.2013 
Cameră decizională 
 

216. Propunerea legislativă privind reglementarea regimului juridic al societăţilor ale căror acţiuni se 
tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate (Pl-x 385/2013) – 
lege organică - Respinsă  de Senat – 15.10.2013 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –12.11.2013 
Cameră decizională 
 

217. Proiectul de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică (PL-x 429/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –
29.10.2013 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –19.11.2013 
Cameră decizională 

218. Propunerea legislativă pentru aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar 
federaţiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei 
activităţi (Pl-x 401/2013) – lege ordinară- Respinsă  de Senat – 22.10.2013 
Comisia pentru agricultură şi  Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –19.11.2013 
Cameră decizională 
 

219. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (Pl-x 412/2013) – lege organică- Respinsă  de Senat – 22.10.2013 
Comisia pentru muncă şi Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului    –19.11.2013 
Cameră decizională 
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220. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap (Pl-x 561/2009) – lege organică – Respinsă  de Senat –
2.11.2009 
Raport comun - Comisia pentru muncă şi Comisia pentru sănătate (Adoptare) – distribuit - 
13.04.2010,  Raport  înlocuitor (Adoptare) – distribuit - 12.05.2010,  un nou raport înlocuitor  
(Respingere) – distribuit – 2.10.2012 şi Raport comun suplimentar (menţine raportul iniţial - 
Respingere) – distribuit – 3.09.2013 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen - 19.11.2013- (Plen - 5.11.2013) 

221. Proiectul de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17 - 26) din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional (PL-x 109/2012) – lege organică - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată 
Raport comun  - Comisia pentru muncă şi Comisia pentru buget (Respingere) – distribuit – 
3.10.2012 şi Raport comun suplimentar (menţine raportul iniţial - Respingere) – distribuit -
10.09.2013 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen - 19.11.2013- (Plen - 5.11.2013) 
 

222. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole 
(PL-x 149/2012) – lege ordinară - Adoptat de Senat  în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată 
Raport comun - Comisia pentru agricultură  şi Comisia juridică (Adoptare) – distribuit – 
1.10.2012 şi Raport comun suplimentar – Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură 
(Respingere) – distribuit – 11.09.2013 
Cameră decizională 
Retrimis la comisie - Termen - 19.11.2013- (Plen - 5.11.2013) 
 

223. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Pl-x 271/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 26.06.2013 
Raport – Comisia pentru sănătate (Respingere) – distribuit – 12.09.2013 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen - 19.11.2013- (Plen - 5.11.2013) 
 

224. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004  
(Pl-x 330/2012) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 17.09.2012 
Raport - Comisia pentru industrii (Respingere) – distribuit – 25.09.2013 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen - 19.11.2013- (Plen - 5.11.2013) 
 

225. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi 
a protecţiei fondului cinegetic (Pl-x 280/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 3.09.2013
 Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru administraţie publică şi Comisia 
pentru mediu (Respingere) – distribuit – 14.10.2013 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie - Termen - 19.11.2013- (Plen - 5.11.2013) 
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226. Propunerea legislativă privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole    (Pl-x 430/2013) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat – 29.10.2013 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului    –25.11.2013 
Cameră decizională 

227. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal (Pl-x 434/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 29.10.2013 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –25.11.2013 
Cameră decizională 

228. Propunerea legislativă pentru modificarea Codului silvic, aprobat prin Legea nr.46/2008 
republicată cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 436/2013) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat – 29.10.2013 
Comisia pentru agricultură 
Termenul de depunere a raportului    –25.11.2013 
Cameră decizională 

229. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului (Pl-x 437/2013) – lege organică- Respinsă  de Senat – 
29.10.2013 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –25.11.2013 
Cameră decizională 

230. Proiectul de Lege privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse 
agricole pe drumurile publice (PL-x 450/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –5.11.2013 
Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –28.11.2013 
Cameră decizională 

231. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind 
calitatea apei potabile (PL-x 451/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –6.11.2013 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului    –28.11.2013 
Cameră decizională 

232. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003 (PL-x 458/2013) – 
lege organică –Adoptat  de Senat – 6.11.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –28.11.2013 
Cameră decizională 

233. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane (PL-x 459/2013) – lege 
ordinară –Adoptat  de Senat –6.11.2013 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului    –28.11.2013 
Cameră decizională 

234. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011 
(PL-x 460/2013) – lege organică –Adoptat  de Senat –6.11.2013 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului    –28.11.2013 
Cameră decizională 
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235. Proiectul de Lege pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 461/2013) – lege 
organică –Adoptat  de Senat –6.11.2013 
Comisia pentru muncă şi Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului    –28.11.2013 
Cameră decizională 

236. Proiectul de Lege privind reproducerea umană asistată medical (PL-x 462/2013) – lege 
organică –Adoptat  de Senat –6.11.2013 
Comisia juridică şi Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului    –28.11.2013 
Cameră decizională 

237. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului (Pl-x 452/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 
5.11.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 

238. Propunerea legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 (Pl-x 453/2013) – lege 
organică - Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 

239. Propunerea legislativă privind modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 454/2013) – lege organică - 
Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 

240. Propunerea legislativă pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe 
complementare, care se acordă în agricultură începând cu  anul 2007, şi pentru modificarea art.2 
din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură  
(Pl-x 455/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Comisia pentru agricultură  
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 

241. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice (Pl-x 463/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 
5.11.2013 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 
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242. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a 
nr.365 din 29  mai 2007 (Pl-x 464/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 5.11.2013 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 

243. Propunerea legislativă privind interzicerea explorării şi exploatării prin fracturare (fisurare) 
hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide şi anularea licenţelor exclusive de explorare a 
proiectelor ce utilizează această metodă (Pl-x 469/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 
6.11.2013 
Comisia pentru industrii şi Comisia pentru politică economică 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 
 

244. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 (Pl-x 471/2013) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 

245. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de Guvern nr.2/12.07.2001, privind 
regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 473/2013) – 
lege ordinară - Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 
 

246. Propunerea legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea 
situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului (Pl-x 
474/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 
 

247. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la 
actele de stare civilă, republicată (Pl-x 475/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 
6.11.2013 
Comisia pentru administraţie publică  
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 

248. Propunerea legislativă privind Programul Naţional O Şansă prin Sport pentru copiii 
instituţionalizaţi (Pl-x 482/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Comisia pentru învăţământ 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 
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249. Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală (Pl-x 484/2013) – lege ordinară 
- Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Comisia pentru administraţie publlică 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 
 

250. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia (Pl-x 485/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 
 

251. Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.f) a alin.(1) din art.21 al Ordonanţei nr.51/1998 
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 
(Pl-x 486/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 
 

252. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile 
consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare ale României în străinătate (Pl-x 487/2013) – lege ordinară - Respinsă  de 
Senat – 6.11.2013 
Comisia pentru politică externă 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 

253. Propunerea legislativă privind completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000  
(Pl-x 488/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Comisia pentru învăţământ 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 

254. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 491/2013) – lege organică - 
Respinsă  de Senat – 6.11.2013 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului    –5.12.2013 
Cameră decizională 

255. Propunerea legislativă privind adopţia în România (Pl-x 506/2013) – lege organică - Respinsă  
de Senat – 12.11.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –10.12.2013 
Cameră decizională 
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256. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.144 din 28 
octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă 
şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (Pl-x 509/2013) – lege 
ordinară - Respinsă  de Senat – 11.11.2013 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului    –10.12.2013 
Cameră decizională 
 

257. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei 
(PL-x 518/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –19.11.2013 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului    –24.12.2013 
Cameră decizională 
 

258. Proiectul de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii (PL-x 519/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –19.11.2013 
Comisia pentru administraţie publică  
Termenul de depunere a raportului    –24.12.2013 
Cameră decizională 
 

259. Proiectul de Lege pentru modificarea art.24 din Legea dialogului social nr.62/2011 
(PL-x 521/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –18.11.2013 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului    –24.12.2013 
Cameră decizională 
 

260. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 23 aprilie drept Ziua Cărţii (PL-x 524/2013) – lege 
ordinară –Adoptat  de Senat –19.11.2013 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului    –24.12.2013 
Cameră decizională 
 

261. Proiectul de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Şcolii Ardelene 
(PL-x 525/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –19.11.2013 
Comisia pentru cultură 
Termenul de depunere a raportului    –24.12.2013 
Cameră decizională 

262. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare (PL-x 526/2013) – lege organică –Adoptat  de Senat –19.11.2013 
Comisia pentru industrii, Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului    –24.12.2013 
Cameră decizională 
 

263. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de 
stat pentru copii (Pl-x 527/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 18.11.2013 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului    –24.12.2013 
Cameră decizională 
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264. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 10, 12 şi 13 din Legea nr.82 din 20 
noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” cu modificările şi 
completările ulterioare (Pl-x 530/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 19.11.2013 
Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru mediu şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului    –24.12.2013 
Cameră decizională 
 

265. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Pl-x 531/2013) – lege 
organică - Respinsă  de Senat – 19.11.2013 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –24.12.2013 
Cameră decizională 

266. Propunerea legislativă privind utilizarea monedei naţionale (Pl-x 532/2013) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat – 19.11.2013 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –24.12.2013 
Cameră decizională 
 

267. Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (Pl-x 533/2013) – 
lege organică - Respinsă  de Senat – 19.11.2013 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului    –24.12.2013 
Cameră decizională 

268. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea 
unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare  (PL-x 540/2013) – 
lege ordinară –Adoptat  de Senat –28.11.2013 
Comisia pentru muncă şi Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

269. Proiectul de Lege pentru completarea art.50 din Legea apelor nr.107/1996 
(PL-x 541/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –28.11.2013 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

270. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi 
neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară (PL-x 542/2013) – lege 
ordinară –Adoptat  de Senat –28.11.2013 
Comisia pentru industrii şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
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271. Proiectul de Lege pentru modificarea art.251 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal (PL-x 543/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –28.11.2013 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

272. Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor (Pl-x 544/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 
27.11.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

273. Propunerea legislativă pentru modificarea Codului penal (Pl-x 545/2013) – lege organică - 
Respinsă  de Senat – 27.11.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

274. Propunerea legislativă pentru instituirea taxei de poluare (Pl-x 546/2013) – lege ordinară - 
Respinsă  de Senat – 28.11.2013 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru mediu 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 
 

275. Proiectul de Lege privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate 
definitiv pentru săvârşirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată la data de 6 martie 1945 (PL-x 548/2013) – lege ordinară –Adoptat  de 
Senat –27.11.2013 
Comisia pentru muncă şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

276. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 
privind regimul drumurilor (PL-x 549/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –28.11.2013 
Comisia pentru industrii şi Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 
 

277. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.29/1997 privind 
Codul aerian civil (PL-x 550/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –28.11.2013 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
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278. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere (PL-x 551/2013) – lege ordinară –Adoptat  de Senat –
28.11.2013 
Comisia pentru industrii 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

279. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului (Pl-x 552/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 27.11.2013 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

280. Propunerea legislativă pentru modificarea art.27 al Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor (Pl-x 553/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 
27.11.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

281. Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările 
ulterioare (Pl-x 555/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 28.11.2013 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

282. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Pl-x 557/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 28.11.2013 
Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 

283. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
 nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 
sănătăţii (Pl-x 558/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 28.11.2013 
Comisia pentru buget şi Comisia pentru sănătate 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

284. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.313 din Legea nr.95/2006, cu 
privire la recuperarea unor sume băneşti de la persoanele care aduc daune sănătăţii altor 
persoane (Pl-x 560/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 28.11.2013 
Comisia pentru sănătate şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 

285. Propunerea legislativă pentru completarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
(Pl-x 561/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 28.11.2013 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
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286. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
electoral (Pl-x 562/2013) – lege organică - Respinsă  de Senat – 28.11.2013 
Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

287. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
(Pl-x 563/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 28.11.2013 
Comisia pentru administraţie publică  
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

288. Propunerea legislativă privind Clarificarea Statutului Pieţei RASDAQ şi al Pieţei Valorilor 
Mobiliare Necotate (Pl-x 564/2013) – lege ordinară - Respinsă  de Senat – 28.11.2013 
Comisia pentru buget 
Termenul de depunere a raportului    –26.12.2013 
Cameră decizională 
 

289. Proiectul de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului (PL-x 576/2013) – lege 
ordinară –Adoptat  de Senat –2.12.2013 
Comisia pentru muncă 
Termenul de depunere a raportului    –27.12.2013 
Cameră decizională 
 

290. Propunerea legislativă privind organizarea activităţii de lobby (Pl-x 581/2010) – lege ordinară 
– Respinsă  de Senat – 11.10.2010 
Raport - Comisia juridică(Adoptare)- distribuit- 10.12.2013 
Cameră decizională 
Retrimisă la comisie- Termen-1.02.2014 (Plen- 10.12.2013) 
 

291. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.276 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal (PL-x 
12/2014) – lege organică –Adoptat  de Senat –4.02.2014 
Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –10.02.2014 
Cameră decizională 

292. Reexaminarea Legii privind aprobarea Memorandumului de înţelegere încheiat între statul 
român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti  la 15 februarie 2013, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.494 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial  
al României, Partea I, nr.819 din 21.12.2013 (PL-x 141/2013/2013) - lege ordinară 

Comisia pentru politică economică şi Comisia juridică 
Termenul de depunere a raportului    –11.02.2014 
Prima Cameră sesizată 
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II. PROIECTE DE LEGI ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE RETRIMISE 
LA COMISII PENTRU CARE  NU A  FOST STABILIT TERMENE DE 
DEPUNERE A NOILOR RAPOARTE   
 
 

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea articolului 123 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
(PH CD  39/2010). 
Comisia pentru regulament propune RESPINGEREA proiectului de hotărâre. 
Se respinge cu votul majorităţii deputaţilor. 
Propunerea comisiei, de respingere  a iniţiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de 
voturi (vot final din 17.05.2011) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie,  potrivit 
art.104 alin.(3) din Regulament. 
 

2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea art.33 şi art.127 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
(PH CD   12/2011). 
Comisia pentru regulament propune RESPINGEREA proiectului de hotărâre. 
 

Se respinge cu votul majorităţii deputaţilor. 
Propunerea comisiei, de respingere  a iniţiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de 
voturi (vot final din 17.05.2011) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie,  potrivit 
art.104 alin.(3) din Regulament. 
 

Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PHCD  13/2011). 3. 
 Comisia pentru regulament propune RESPINGEREA proiectului de hotărâre. 
 

Se respinge cu votul majorităţii deputaţilor. 
Propunerea comisiei, de respingere  a iniţiativei legislative, nu a întrunit numărul necesar de 
voturi (vot final din 17.05.2011) şi ca urmare s-a hotărât retrimiterea la comisie,  potrivit 
art.104 alin.(3) din Regulament.   
 

                                                            ____________ 
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